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من نحن في جسور؟

خدمات جسور 

التعريف بالجامعة:

التأسيس:

االتفاقيات الدولية:

جســور هــي إحــدى شــركات مجموعــة “إيــوان لالستشــارات” وهــي مؤسســة تعليميــة تهــدف إلــى 
االرتقــاء بالمســتوي التعليمــي للطالــب وإرشــاده للحصــول علــى تعليــم أفضــل وشــهادة أقــوى. 
كمــا تقــدم جســور كافــة الخدمــات الطالبيــة للطــالب الدولييــن والتــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى 
أفضــل المنــح الدوليــة والقبــوالت الجامعيــة. إذ إننــا نفخــر بتوجيــه الطــالب إلــى أنســب الوجهــات 
الدراســية وفقــا الحتياجاتهــم مــع مراعــاة قدراتهــم وإمكانياتهــم، وذلــك نطــرا لكوننــا وكالء 
ــكا،  ــي، أمري ــاد االورب ــدول االتح ــدءا ب ــم ب ــب دول العال ــي أغل ــات ف ــن الجامع ــد م ــميون للعدي رس

بريطانيــا، كنــدا، تركيــا، ماليزيــا، قبــرص وغيرهــا.
بخبــرة تعــدت الخمــس ســنوات فــي العمــل الطالبــي، نســعد اليــوم بتقديــم خدماتنــا للطــالب مــن 

جميــع دول الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا. 

تقــدم جســور كافــة الخدمــات الطالبيــة المتعلقــة برحلــة الدراســة بالخــارج للطالــب بــدءا مــن توفيــر 
ــز األوراق واســتخراج  ــة الخاصــة بأفضــل الوجهــات الدراســية ومــرورا بتجهي االستشــارات التعليمي
القبــوالت الجامعيــة وإجــراءات الســفر وحتــى الوصــول للوجهــة الجديــدة واالســتقبال فــي المطــار 

والتســكين فــي الســكن الجامعــي وانهــاء إجــراءات التســجيل بالجامعــات بالكامــل.
ــة  ــح الطالبي ــن المن ــات ع ــم المعلوم ــة أه ــا اإلعالمي ــا ونوافذه ــر موقعه ــور عب ــر جس ــا توف كم

ــم.  ــية بالعال ــات الدراس ــم الوجه ــارج بأه ــة بالخ والدراس

تقــع جامعــة الشــرق األدنــى فــي مدينــة لفكوشــا فــي نيقوســيا العاصمــة الشــمالية لجمهوريــة 
قبــرص التركيــة ،ومدينــة لفكوشــا أعــرق المــدن القبرصيــة، وهــذه المدينــة منقســمة إلــى 
قســمين منــذ أحــداث عــام 1963 ، ويعيــش ســكان قبــرص األتــراك فــي الجزء الشــمالي من لفكوشــا، 
وســكان قبــرص مــن اصحــاب الجنســية اليونانيــة فــي الجــزء الجنوبــي واللغــة الرئيســية هــي اللغــة 
التركيــة ، والعملــة المتداولــة فــي الجــزء الشــمالي الــذي تقــع جامعــة الشــرق االدنــى بــه هــي 
)الليــرة التركيــة والــدوالر والجنيــه اإلســترليني ( ، المواصــالت للطلبــة داخــل لفكوشــا مؤمنــة مجانا 

لطــالب جامعــة الشــرق االدنــى مــن خــالل باصــات الجامعــة.
ــن  ــد م ــا العدي ــر بداخله ــي تتوف ــات الت ــن الكلي ــد م ــر العدي ــى بتواف ــرق األدن ــة الش ــز جامع تتمي
االختصاصــات المميــزة وعــدد مــن المعاهــد المهنيــة ومدرســة لتعليــم اللغــات وعــدد مــن معاهــد 
ــدارس  ــة و 5 م ــي 19 كلي ــة ال ــات بالجامع ــدد الكلي ــي ع ــل اجمال ــث يص ــث يحي ــا حي ــات العلي الدراس
متخصصــة توفــر 220 تخصــص لمرحلــة البكالريــوس و الدبلــوم و توفــر 224 تخصــص للدراســات العليــا 

مــن ماجســتير و دكتــوراه
.

تتميــز جامعــة الشــرق االدنــى بحصولهــا علــى اعتمــادات مميــزه مــن دول االتحــاد االوروبــي وتحتل 
ــن  ــن بي ــة م ــد الجامع ــث تع ــات حي ــي للجامع ــب العالم ــث الترتي ــن حي ــزه م ــه ممي ــة مرتب الجامع
أفضــل 1600 جامعــه علــى مســتوي العالــم وهــذا وفقــًا ألخــر إحصائيــات للترتيــب العالمــي للجامعــات 

لعــام 2017.

تأسســت جامعــة الشــرق االدنــى عــام 1984، وقــد حصلــت علــى الهويــة الدوليــة عــن جــدارة، حيــث 
ــة  ــن ناحي ــد م ــع وجي ــتوى رفي ــن بمس ــا المؤهلي ــع موظفيه ــي م ــم األكاديم ــرص التعلي ــدم ف تق
تأســيس البنيــة التحتيــة للجامعــة ويوجــد فيهــا أكثــر مــن 30 ألــف طالــب وطالبــة مــن اكثــر مــن 142 

دولــة مختلفــة.

جامعــة الشــرق االدنــي حاصلــة علــي 118 عضويــة دوليــة و محليــة كامليــة كمــا انهــا عضــو فــي 
 )UNESCO( وكذلك اليونســكو )IAU( والرابطــة الدولية للجامعــات ،)EUA( رابطــة الجامعــات األوروبيــة
والجمعيــة الدوليــة للتعليــم الهندســي )IGIP(، اللجنــة الدوليــة المشــتركة )JCI(، واتحــاد جامعــات 

.)FUIW( العالــم االســالمي
 تتألــف الجامعــة بتصميــم رائــع الجمــال، وحــرم جامعــة الشــرق األدنــى الحديــث يعطيــك الشــعور 
بالتكامــل مــع جميــع كلياتهــا، والمختبــرات، وورش العمــل، ومراكــز الكمبيوتــر، والمراكــز الثقافيــة 
والســكنات الداخليــة والمســبح األولمبــي المغطــى وغيرهــا مــن المراكــز االجتماعيــة والرياضيــة.

ثانيا نبذة عن جامعة الشرق األدنى:أوال: نبذه عن جسور:

التقديم اجراءات 

االقامة اجراءات 

الجامعي القبول  على  الحصول 

الصحي التأمين 

الطيران تذاكر 

الدولية لإلختبارات  التقديم 

االنتقاالت

اللغات تعلم 

الجامعي السكن 

الطالبية الخدمات  كافة 

Submission Procedures

Residence Procedures

University Acceptance

Helath Ensurance

Airline Tickets

International Tests

Transportations

Language Learning

University Residence

Educational Services
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ثالثا: أهم المعلومات عن منحة جامعة الشرق األدنى بتعاون مع 
جسور )وكيل الجامعة بدول الشرق األوسط وشمال افريقيا( 

التعريف بالمنحة:

االفرع الدراسية بالجامعة:

تغطي المنح المصاريف األتية:

ال تشمل المنحة المصاريف األتية: 

النشاطات الثقافية والرياضية المتوفرة في الجامعة:

االتفاقيات الدولية:

األن وللمــرة األولــي فــي مصــر تقــدم جامعــة الشــرق األدنــى وبالتعــاون مــع جســور منــح كامـــلة 
ــرق  ــة الش ــس جامع ــة تدري ــاء هيئ ــراف أعض ــور وإش ــك بحض ــية. وذل ــات الدراس ــن المصروف 100% م

ــة: ــات األتي األدنــى. وتشــمل المنحــة الراغبيــن فــي الدراســة بالكلي

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 	 
كلية العلوم الصحية  	 
كلية األعالم واالتصاالت 	 
كلية التجارة وإدارة األعمال 	 
كلية الفنون والتصميم	 
كلية اآلداب  	 
كلية الفنون المسرحية	 
كلية السياحة وإدارة الفنادق	 

كلية الطب البشري	 
كلية طب االسنان	 
كلية الطب البيطري	 
كلية الصيدلة	 
كلية العالج الطبيعي	 
كلية الهندسة	 
كلية العمارة	 
كلية القانون	 

تكلفــة الدراســة فــي الجامعــة لكافــة الســنوات الدراســية الخاصــة بالكليــة المختــار 	 
ــة بها.  الدراس

تكلفــة ســنة دراســة اللغــة للراغبيــن فــي الدراســة بأقســام اللغــة اإلنجليزيــة الغيــر 	 
مجيديــن لهــا. 

 	Social Activities  .مصاريف األنشطة االجتماعية
ــة  ــالت الجامع ــك حف ــي وكذل ــل الجامع ــات النق ــتراكات خدم ــة باش ــرم خاص ــي الت ــورو ف )100 ي

ــبح ....( ــة والمس ــة الرياضي ــل الصال ــة مث ــطة طالبي ــن األنش ــا م وغيره
مصاريف السكن. 	 
تذاكر الطيران.	 

تضــم الجامعــة 220 فــرع وتخصــص لمرحلــة البكالوريــوس وبهــا أكثــر مــن 224 تخصــص دراســات عليــا 
ــتير ودكتوراه. ماجس

توفــر المنحــة مصاريــف تبلــغ حوالــي 80.000 يــورو بدايــة مــن كليــة الطــب و حتــي 15.000 يــورو حتــي 
كليــة ادارة االعمــال

يوجــد مكتبــة مــن أكبــر المكتبــات فــي قبــرص، كمــا يوجــد مســارح وخدمــات الكترونيــة شــاملة 
فــي كل الجامعــة، ايضــا تحتــوي الجامعــة علــى المالعــب ومراكــز اللياقــة ومســبح أوليمبــي 

ــة.  ــة والتعليمي ــة والثقافي ــز الترفيهي ــن المراك ــد م والعدي

 ،)EUA( ــة ــات األوروبي ــة الجامع ــي رابط ــو ف ــراف وعض ــى اعت ــة عل ــى حاصل ــرق األدن ــة الش جامع
ــم  ــة للتعلي ــة الدولي ــكو )UNESCO( والجمعي ــك اليونس ــات )IAU( وكذل ــة للجامع ــة الدولي والرابط
.)FUIW( ــالمي ــم االس ــات العال ــاد جامع ــتركة )JCI(، واتح ــة المش ــة الدولي ــي )IGIP(، اللجن الهندس
 تتألــف الجامعــة بتصميــم رائــع الجمــال، وحــرم جامعــة الشــرق األدنــى الحديــث يعطيــك الشــعور 
بالتكامــل مــع جميــع كلياتهــا، والمختبــرات، وورش العمــل، ومراكــز الكمبيوتــر، والمراكــز الثقافيــة 
والســكنات الداخليــة والمســبح األولمبــي المغطــى وغيرهــا مــن المراكــز االجتماعيــة والرياضيــة.
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رابعا: كل ما تحتاج معرفته عن الحياة في قبرص

التعريف بالبلد:

تفاصيل التسجيل والحصول على المنحة:

أبرز مميزات الدراسة في قبرص التركية:

معلومات عن اختبار القبول بالمنحة:  

ــة Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti تعــج  ــة شــمال قبــرص التركيــة واســمها بالتركي هــي جمهوري
بالجمــال مــن كل مــكان وتتمتــع بالهــدوء بنســماته العليلــة، برائحــة اخضــرار الجبــال المعشوشــبة 
بالرقــي والرفعــة وتعــد جزيــرة قبــرص ثالــث أكبــر جزيــرة فــي البحــر المتوســط مــن حيــث المســاحة 
ــي  ــة الت ــة العثماني ــى الدول ــود ال ــا يع ــب تاريخه ــروف أن اغل ــن المع ــاردينيا. وم ــة وس ــد صقلي بع
حولــت الكثيــر مــن الكنائــس واالديــرة التاريخيــة الــى مســاجد التــي اصبحــت بدورهــا تاريخيــة أيضــا.
وبالرغــم مــن الخالفــات السياســية بيــن قبــرص وجميــع دول العالــم، تغلبــت القائمــون علــى الســلك 
التعليمــي علــى هــذه المعضلــة وجعلــوا مــن التدريــس النوعــي طريًقــا نحــو اعتــراف أعــرق التجارب 

العلميــة فــي العالــم كبريطانيــا وفنلدنــا وغيرها.

1 .https://goo.gl/3Qik7Z :تسجيل في المنحة  من خالل الرابط التالي
ــه . 2 ــك ب ــق ل ــذي يح ــب وال ــود الطال ــي ك ــول عل ــز والحص ــد الحج ــرة لتأكي ــرع القاه ــارة ف زي

مقعــد فــي االمتحــان والموافقــة علــي اشــتراطات المنحــة واالجابــة عــن أي استفســارات 
تخــص المنحــة واالطــالع علــي نمــوذج االختبــار.

ــر، 	  ــة نص ــران، مدين ــن ش الطي ــرع م ــي متف ــي االندلس ــن هان ــي: 9ش اب ــوان التال  العن
ــرة  القاه

 	https://goo.gl/maps/7uQippWHcf52 :موقع الفرع
حضور االختبار في الموعد المحدد لكل طالب.. 3
انتظار اعالن النتائج من الجامعة خالل مدة أسبوعين من انتهاء االختبارات.. 4
للطــالب الحاصليــن علــى المنــح ال 100% التواصــل مــع إرســال األوراق المطلوبــة الســتخراج . 5

القبــول ومــن ثــم الحضــور للمكتــب الســتالم القبــوالت الجامعيــة ودفــع الرســوم اإلداريــة. 
للطــالب الغيــر موفقيــن فــي المنحــة ال 100% والراغبيــن فــي الســفر يمكنهــم الحصــول . 6

علــى قبــول جامعــي للمنحــة ال 50% مجانــا وبــدون أي تكاليــف بعــد ارســال األوراق 
ــروط. ــتيفاء الش واس

تتميز جامعات قبرص التركية بمواكبتها للحداثة، والتعليم النوعي والمميز	 
اللغــة اإلنجليزيــة لغــة التدريــس، تمامــًا كمــا هــو فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 	 

بريطانيا. أو 
ــم 	  ــتوى التعلي ــة ومس ــع نوعي ــب م ــطة وتتناس ــر متوس ــة تعتب ــاط الجامعي األقس

والخدمــات المقدمــة للطلبــة.
ــي 	  ــوراه )PhD( ف ــتير )M.A, M.S( والدكت ــهادات الماجس ــة بش ــرص التركي ــز قب تتمي

ــات. ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــانيات والهندس ــوم واالنس العل

تاريخ االختبار: 21-22-2018/7/23 )أيام السبت واألحد واالثنين( 

مدة االختبار: 90 دقيقة )ساعة ونصف(

مجال االختبار: اللغة اإلنجليزية والرياضيات. 

المكان والموعد: وفقا لكود الطالب المعطي له عند تأكيد الحجز.
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خامسا: أهم األسئلة واالستفسارات المتكررة 

س1 (  هل المنحة تشمل العام الدراسي األول فقط؟ أو تشترط معدل 
مرتفع لالستمرار في المنحة؟ 

س 2( هل يوجد أي مصاريف إدارية نظير حضور اختبارات المنحة او مصاريف 
إدارية اخري يتم دفعها قبل الحصول على المنحة؟

س 3( هل التخصصات الطبية من ضمن التخصصات المتوفرة بالمنحة ؟ 

ج1( المنحــة لجميــع ســنوات الدراســة حتــى ينهــي الطالــب المرحلــة الجامعيــة بأكملهــا وال يوجــد 
أي معــدل معيــن مطلــوب لالســتمرار فــي المنحــة.

ــن  ــا م ــيقوم بدفعه ــط س ــة فق ــوم اإلداري ــان الرس ــع لالمتح ــة تدف ــف إداري ــد أي مصاري ج 2( ال يوج
ــي. ــول الجامع ــى القب ــول عل ــفر والحص ــود الس ــة 100% او 75% وي ــي منح ــيحصل عل س

ج3( نعم، التخصصات الطبية متاح التقديم بها.

 تكلفة المعيشة في قبرص التركية

أوال السكن:

ثانًيا التأمين الصحي:

وباألرقام...

اإلقامــة فــي الســكن الجامعــي: حيــث توفــر العديــد مــن الجامعــات أكثــر مــن خيــار 	 
داخــل حرمهــا الجامعــي، وتختلــف تكلفــة الســكن باختــالف هــذه الخيــارات وحســب 
الخدمــات المقدمــة وكذلــك حســب عــدد المتشــاركين فــي الغرفــة. واإلقامــة فــي 

الســكن الجامعــي يوفــر فرصــة لتبــادل المعــارف والثقافــات المختلفــة.
اإلقامــة فــي شــقق: ينــدرج هــذا الخيــار عــادة للطلبــة القدامــى )مقيــم أكثــر مــن 	 

ســنة( او أصحــاب العالقــات الســابقة بطــالب اخربــن وذلــك بمشــاركة شــقة مــع طلبة 
ــون  ــف ويعرف ــد المضي ــي البل ــاة ف ــلوب الحي ــى أس ــة عل ــاد الطلب ــث اعت ــن، حي آخري
ــه، وبالتالــي فهــم فــي غنــى عــن إرشــاد الجامعــة  معالمــه ومراكــز الخدمــات في
ــر  ــة أكب ــار علــى حري ــب بهــذا الخي واإلقامــة فــي حرمهــا الجامعــي. ويحصــل الطال

وعلــى الخصوصيــة واالســتقاللية.

متوســط تكلفــة الدراســة الجامعيــة: متوســط تكلفــة الدراســة الجامعيــة بمنحــة 	 
)50%( 4000$ ســنويا حتــي 15000$ ســنويا.

الماجســتير: 350 يــورو للمــادة الواحــدة حيــث يكــون معــدل عــدد المــواد الدراســية 	 
7 مــواد لمعظــم التخصصــات.

الدكتــوراه: 800 يــورو للمــادة الواحــدة حيــث يكــون معــدل عــدد المــواد الدراســية 7 	 
مــواد لمعظــم التخصصــات.

متوســط المصــروف للشــخص األعــزب الفواتيــر + المصــروف الشــخصي مــن 	 
طعــام وشــراب: 200 -300$ شــهريًا

ــل  ــارات داخ ــن الخي ــد م ــر العدي ــك تتوف ــر، ولذل ــن اآلخ ــا ع ــة كل من ــاليب معيش ــف أذواق وأس تختل
ــارات: ــذه الخي ــن ه ــات، وم ــذه االحتياج ــة ه ــه لتلبي ــي أو خارج ــرم الجامع الح

توفــر معظــم الجامعــات فــي جزيــرة قبــرص تأمينــًا صحيًا محــدودًا مــن خالل توفيــر الخدمــات الطبية 
للطلبــة عــن طريــق المركــز الصحــي أو المســتوصف الموجــود عــادة فــي حرمهــا الجامعــي. كمــا 

تتعاقــد الجامعــات مــع شــركات تأميــن بأســعار خاصــة لطلبتهــا الراغبيــن بتغطيــة صحيــة شــاملة.
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يمكنكم التواصل معنا عبر
/https://www.facebook.com/Gsouredu   :صفحتنا على الفيسبوك 

 : )whatsapp , imo , telegram( أو عبر رقم هاتف او تطبيقات التواصل االجتماعي
00201144300900، 00905415971559،  00905424515590

info@gsour.com ,  Gsour.edu@gmail.com  :أو عبر ايميل
كما يسعدنا زيارتكم لنا على العنوان التالي: 

9 شارع ابن هاني االندلسي، متفرع من ش. الطيران، مدينة نصر - القاهرة 
www.gsour.com :ولمزيد من المعلومات عن المنح والدراسة بالخارج يمكنكم زيارة موقعنا


